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Qual a visão 
da  Industria 
4.0 para vc? 

Operação monitorada da força de trabalho no mundo pós-Covid



Não é somente sobre tecnologia

É sobre uma nova forma de resolver 
problemas, olhando por diferentes perspectivas 
para encontrar soluções não intuitivas quando 
vistas apenas por uma lente
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BXT
Business  +  eXperience  +  Technology

Visão Integrada entre Negócios (B), 
Experiência (X) e Técnologia (T)
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É valioso para os negócios e 
alcança o impacto financeiro 

desejado

É desejável para as pessoas 
e será adotado sem muito 

gerenciamento de mudanças

É viável com o uso de 
tecnologias emergentes e 

existentes

B X T
BUSINESS EXPERIENCE TECHNOLOGY



PwC New Services and Emerging Tech
Confidential information for the sole benefit and use of PwC’s client.
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As oito tecnologias 
que possuem 
impactos relevantes 
nos negócios 
atualmente. 
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Operação segura no Mundo pós Covid-19

“As soluções PwC podem definir 
um padrão e se tornar um pilar 
no futuro do trabalho.”

Fonte: IDC Link: PwC Launches Unique Solutions to Reduce Risk in the Move to Remote Work 
US46207720, April 2020

Como ajudar as 
pessoas a se 
sentirem 
confiantes em 
voltar ao trabalho?

dos CFOs afirmam que esperam ver 
novas demandas por proteção aos 
funcionários no próximo mês, contra 
42% no mês anterior. 
Fonte: PwC, Covid-19 CFO Survey (May 11, 2020)

das empresas não possuem processos 
e sistemas para rastrear toda a sua 
força de trabalho. 
Fonte: PwC, Covid-19 Navigator, as of March 30, 2020

52%
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83%
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Um novo mundo 
Durante a recuperação, a força de trabalho é  
uma de suas principais preocupações do C-level 

Preparando-se para  
a recuperação 
Com a dispersão da força de 
trabalho das empresas, as 
interações com os clientes foram 
afetadas. Isso levará a prazos de 
recuperação mais lentos para 
muitas organizações. Elas devem 
tentar prever como será o “novo 
normal” quando a pandemia 
terminar, levando em conta 
aspectos da vida cotidiana de seus 
colaboradores afetados por 
resquícios do isolamento social.

Qual será o nível de esforço 
exigido para a reconstrução 
da força de trabalho? 
Conforme as lições aprendidas  
na retomada após a recessão 
econômica de 2008, as empresas 
precisarão se preparar para o 
desafio da retomada e adaptar 
sua capacidade de produção/ 
atendimento à demanda após  
o término da crise de Covid-19.
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Jornada da força de trabalho no mundo pós-pandemia 
Com o aumento da circulação de pessoas, o risco de contaminação por  
Covid-19 aumenta... 
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A população utilizará transporte 
público com mais frequência

O movimento de pessoas em 
fábricas e escritórios crescerá 

A reabertura gradual do comércio 
aumentará a possiblidade de 
aglomeração de pessoas 
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Jornada da força de trabalho no mundo pós-pandemia 
…e gera diversas questões sobre a segurança e a saúde da força de trabalho 
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Como controlar o 
risco de infecção  
ou reinfecção da 

população no retorno 
ao trabalho?

Além de cuidar da 
segurança, eficiência  
e otimização, o que 
devemos fazer para 

gerenciar a população 
a fim de proteger  

sua saúde?

Quais são as 
adequações 

necessárias nos 
ambientes de 

trabalho?

O que poderia ser 
feito proativamente 
para mitigar os riscos 
de agravamento da 

pandemia?

Que medidas 
tomaremos para 

garantir a saúde e a 
segurança da força 

de trabalho?

Quais são  
as principais  
ações durante  
a retomada? 
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Força de trabalho 
• Normas de segurança para a força de trabalho 
• Manter o distanciamento no ambiente de trabalho 
• Reavaliação e monitoramento da saúde da força 

de trabalho

Fornecedores e outros visitantes 
• Monitoramento da saúde de visitantes com base  

no histórico anterior e no rastreamento geográfico 
• Autoteste de Covid em pontos estratégicos  

das empresas

Educação constante, monitoramento e  
protocolo rigoroso 
• Protocolo e tecnologia inteligente para gerenciar 

as operações 
• Monitoramento e relatórios de conformidade 
• Vigilância e monitoramento 24x7

Novo normal 
As empresas precisarão se adaptar a uma nova realidade durante a retomada  
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Força de 
trabalho

Fornecedores 
e visitantes

Monitoramento, 
educação e 
controles

ReputaçãoSentimento  
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Como utilizamos Ind. 4.0 na  
operação monitorada  da força de 
trabalho  
no mundo pós-Covid?
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Benefícios 
Os resultados da aplicação das tecnologias mitigarão riscos financeiros e operacionais durante a retomada 
das atividades 
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• Maior controle sobre a 
adequação da força de trabalho 
em relação a protocolos de 
controle da Covid-19

• Gestão preventiva do acesso da 
força de trabalho a recursos de 
saúde (hospitais, PA, consultas), 
melhorando a visão da sinistralidade 
relacionada à Covid-19

• Controle direcionado por 
dados das ações a serem 
tomadas – as soluções 
eletrônicas estão integradas 
com o Command Center

• Mitigação de riscos 
jurídicos devido à 
contaminação no local  
de trabalho

• Controle dinâmico sobre os 
riscos de contágio da força 
de trabalho

• Redução de riscos de perda 
de produtividade – um 
afastamento por Covid-19 
dura pelo menos 15 dias
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